
       Forth Sunday in Ordinary Time – Jan. 31, 2016 

From Fr. Zbigniew   

This Sunday we read from the Gospel of Luke, continuing immediately from last week's Gospel. 

Recall that in last Sunday's Gospel, Jesus read from the prophet Isaiah and announced that this 

Scripture was now fulfilled. In today's Gospel, we learn that the people of Nazareth are impressed 

by Jesus' words, and yet they seem surprised. They still think of Jesus as merely Joseph's son. They 

do not expect such words from someone they believe that they know. 

.In Luke's Gospel, the people are surprised but not immediately offended by Jesus' words in the 

synagogue. It is the words that follow his reading from the prophet Isaiah that seem to offend them. 

Jesus challenges and provokes the people of Nazareth by referring to examples in which Israel 

rejected the prophets. He also challenges them to respond to his message, the message of a prophet, 

in a way that is different from their ancestors. This call for a new response leads to his rejection. 

It is helpful to consider the historical context of Luke's Gospel. Luke has witnessed the acceptance 

of the gospel message among many Gentiles. He endeavors to explain why the Good News of Jesus 

has not been as well-received by his Jewish contemporaries. Just as the people at Nazareth did not 

welcome the Good News that Jesus announced, so too many among the people of Israel will not 

accept the preaching of the gospel. 

Great thanks to the following Parishioners: Pat & Tom Walsh, Helen Figiel, Nina & Jerzy 

Tupaczewski, Czeslawa Tararuj, Zbigniew Przybylo, Andrzej Luba, and Wojciech Walenc – for 

their work taking down Christmas decoration on Monday, January 18th.  

Thanksgiving also to volunteers for the snow removal on Jan. 24th  The first volunteer who 

arrived very early morning last Sunday, after the snow storm, was Edward Michko. He brought his 

snow thrower and holding a cigar in his mouth worked very hard. When our parish snow thrower 

was used, Edy noticed that a part of it was broken, and replaced part at his own expence. What a 

great heart! Then, (last Sunday) arrived two other volunteers: Stanislaw Rebisz and Blazej 

Obazanek. They also helped removing snow from the church’s steps and from the side-walks 

around the church. Holy Mass for God’s blessings upon both of the above mentioned volunteers 

(Christmas decoration and snow removal) will be said on February 7, 2016 at 9:00 AM. 

20/20 Club Winner Jan. 24:  Gregory Raczyński;  Jan. 31, 2016:  Helena Orlik.                                                                                         

Collection from Sunday Jan. 16/17, 2016: $ 1,976;  Jan. 23/24: $ 657. Special thanks to those 

who make up for the weeks they are unable to attend Mass. 

Please pray for the health: Bette Kuretich, Krystyna Kalwa, Barbara Tyburska, Jeffrey Leonard, 

Gloria Bednar, and Grace Mudrock.          

 
            Please remember our parish in your will. 

            Please remember our parish in your will. 

 

 

 

 



            Czwarta Niedziela Zwykła  - 31 stycznia, 2016 

Od Ks. Zbigniewa   Słowo i czyn, nauka i świadectwo. 

Teksty niedzielnej liturgii Słowa Bożego w naturalny sposób prowadzą do nieodzownej i bardzo 

potrzebnej w Kościele refleksji nad misją proroka. Jest ona wpisana w całe dzieje zbawienia oraz 

w historię i współczesność Kościoła. Najpierw była to misja proroków wysyłanych przez Boga do 

narodu wybranego, o których czytamy na kartach Starego Testamentu, ale później stała się nią 

misja uczniów i apostołów Jezusa Chrystusa wysyłanych na krańce ówczesnego świata. Jednak 

misja proroka realizuje się także dziś, najpierw w posłudze kapłanów i biskupów, ale również w 

misji rodziców, nauczycieli i wychowawców. A owocność misji proroka zależy od spójności jego 

słów i czynów, a więc od tego na ile głoszona przez niego nauka obecna jest w świadectwie jego 

życia. 
 

Krąg Biblijny – Spotkania biblijne będą w każdą srodę Wielkiego Postu o godz. 6:30 PM, poczynając od 

17 lutego br w Centrum Parafialnym pod kosciołem. Zapraszamy. 

Serdeczne podziękowanie następującym Parafianom: Pat & Tom Walsh, Helena Figiel, Nina & Jerzy 

Tupaczewski, Czeslawa Tararuj, Zbigniew Przybylo, Andrzej Luba  i Wojciech Walenc za bezinteresowną 

pracę przy rozbieraniu bożo-narodzeniowych dekaracji.   

Ogromna wdzięcznosć także ochotnikom za pomoc w odrzuceniu sniegu w ostatnią niedzielę 24 

stycznia. Pierwszym ochotnikiem, który przybył wcześnie rano (bez prośby) był Edward Mitchko. 

Przywiózł ze sobą swoją maszynę do odśnieżania i trzymajac cygara w ustach pracował bardzo ciężko. 

Gdy nasza maszyna do odśnieżania była już w użyciu, Edward dostrzegł, że ułamana jest w niej mała 

częsć. Kilka dni później (również nie proszony o pomoc) wymienił ją na swój własny koszt. Co za 

wielkie serce! 

Następnymi ochotnikami przy niedzielnym odsnieżaniu byli dwaj Polacy: Stanisław Rębisz i Błażej 

Obażanek. Dzięki ich ofiarnej pracy śnieg został odrzucony ze schodów przy kosciele a także z 

chodników wokół kościoła. Msza Święta o Boże błogosławieństwo dla wszystkich ochotników  z 

wymienionych  wyżej dwóch grup (dekoracje i śnieg) będzie odprawiona 7 lutego 2016 o godz. 9:00 AM 

Wygrana Klubu 20/20 – 24 Stycznia:  Gregory Raczyński;  31 stycznia 2016: Helena Orlik.  

Taca z 16/17 stycznia 2016: $ 1,976;  a z 23/24 stycznia: 657.   Serdecznie dziękujemy za hojnosć. 

Mass Schedule:  
Sat.     Jan. 30th   5:00 P.M.   For Parishioners 

Sun.    Jan.31st  9:00 AM  + Wasily Ermol, req. Jandura Family 

10:30 A.M.:1) O błogosławieństwo Boże dla Rodziny Kopeć 

2) + Damian Orlik – okazji  urodzin – i Ignacego Orlik oraz dziękczynna za Łaski Boże i dalszą Opatrznosć Bożą dla 

syna Medarda 

 Mon.  Feb. 1st  No Mass 

Tue.    Feb. 2nd  7:30 AM  + Dymphna O’Sullivan, req Kelly Family 

Wed.   Feb. 3rd 7:30 A.M.  + Bill Beebe, req. Helen Figiel 

Thu     Feb. 4th  7:30 AM   + Jerzy Polkowski  

Fri.     Feb 5th  7:30 AM   .  For Parishioners;  7:30 PM + Jan, Stefania, Andrzej 

Sat.     Feb 6th   5:00 P.M   + Susan Lopatofski, req. Daughter 

Sun.    Feb 7th   9:00 AM     For God’s blessings for the volunteers  (Christmas decoration and snow removal )  

10:30 A.M.:1) + Francis Figiel, req. Wife Helen;   2) Francisze, Władysław, Maria, Jan,  Piotr Siembab 
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      Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

   -  Weddings         -                Zabawy 
   -  Parties              -                Uroczystosci  


